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1. УВОДНЕ НАПОМЕНЕ 

Прописи који су од значаја за израду годишњих финансијских извештаја: 

- Закон о буџетском систему (Сл. гл. РС бр.54/09….113/2017); 

- Закон о буџету Републике Србије за 2017.годину (Сл. гл. Бр. 99/2016…113/2017); 

-  Уредба о буџетском рачуноводству (Сл. гл. РС 125/03 и 12/06); 

- Правилник о стандардном класификационом оквиру и Контном плану за буџетски систем 
(Сл.гл.РС 16/16 , 49/16 и 107/16); 

- Уредба о примени МРС за јавни сектор (Сл. гл. РС 49/10 и 63/16 ) 

- Правилник о начину припреме, састављања и подношења финансијских извештаја 
корисника буџетских средстава, корисника средстава организација за обавезно социјално 
осигурање и буџетских фондова (Сл. гл. бр. 18/15); 

- Правилник о номенклатури нематеријалних улагања и основних средстава са стопама 
амортизације(Сл.лист СРЈ бр. 17/97 и 24/00); 

- Правилник о начину и роковима вршења пописа имовине и обавеза корисника буџетских 
средстава РС и усклађивања књиговодственог стања са стварним стањем (Сл. гл. РС 33/15 
); 

- Правилник о начину коришћења средстава са подрачуна, односно других рачуна 
консолидованог рачуна трезора Републике и о начину извештавања о инвестирању 
средстава корисника буџета и организација обавезног социјалног осигурања (Сл. гл. РС бр. 
3/04, 140/04, 1/06 111/09); 

- Правилника о начину и поступку преноса неутрошених буџетских средстава Републике 
Србије на рачун извршења буџета РС (Сл. гл. РС 120/12); 

- Упутства за повраћај неутрошених буџетских средстава РС у 2016.г. на рачун извршења 
буџета РС од (објављено на сајту Управе за трезор) 

- Правилник о списку корисника јавних средстава (Сл. гл. РС 112/15); 

 Пре састављања завршног рачуна и пре пописа имовине извршено је усклађивање 
промета и стања главне књиге са дневником, као и помоћних књига и евиденција са главном 
књигом. 
Пописом је извршено ускљађивање стварног са књиговотственим стањем и извршена су 
одговарајућа књижењa. 
После свих спроведених књижења која се односе на 2017. годину приступило се утврђивању 
резултата пословања. 

 

 

2. УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА 
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2.1. Утврђивање прихода 

 

Приходима се на основу примене готовинске основе, која се користи приликом састављања 
завршног рачуна, сматрају сви приходи уплаћени у 2017. години. Укупан приход по свим 
основама износи 53.596.726 рсд (и у даљем тексту: износи у динарима, без пара). 

Структура прихода по извору финансирања је следећа: 

Табела I 

 Приход Износ  
2016. 

Проценат 
учешћа 
2017. у 

укупним  
прих.(редов

и кол.4./ 
посл.ред 

кол.4.*100) 

Износ у 
2017. 

индекс 
раста 2017. 

у односу 
2016. 

(колона 
4./2.*100) 

 1. 2. 3. 4. 5. 

1 Буџет РС тек. приходи 
 

    28.085.030       
     

         53.86      28.868.506             102.79 

2. Општина Петровац 17.810.189 39.42       21.129.586       118.64 
3. Општина Жагубица       2.588.149            5.66       3.030.185       117.08 
4. Остали приходи          424.755           1.06         568.449       133.83 
 С В Е Г А      48.908.123 100      53.596.726       109.59 

 
На основу индекса раста се може закључити да су текући приходи углавном повећани у односу 
на 2016. годину.  

 

Табела II                                 Буџет 

Буџетска средства су наменски опредељена за материјалне трошкове, социјална давања и 
зараде. Табела II показује уплаћена средства из буџета по сваком основу понаособ: 

 Намена Износ 
2016. 

Проценат 
Учешћа 

2017. 
.(редови 

кол.4./ 
посл.ред 

кол.4.*100) 

Износ  
2017. 

Индекс раста 
2017. у односу 

2016. (колона 

4./2.*100) 

 1. 2. 3. 4. 5. 
1. Материјални 

трошкови 
 

     2.012.796            6.15     1.775.142                 88.19 

2. Социјална давања    13.098.749          44.79   12.930.887 98.72 

3. Зараде     12.973.485          49.06 14.162.477                109.16 

У К У П Н О      28.085.030 100 28.868.506 102.79 
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На основу индекса раста се може закључити да су  укупни приходи из буџета РС повећани у 

односу на 2016. годину за 2,79%. Tо повећање се  односи на зараде које су повећане  за 9,16%, 

а социјална давања су смањена  за 1,28% као и  материјални трошкови који  су смањени за 

11,81%. 

Табела III               Општина Петровац  

.           Социјална давања из надлежности локалне самоуправе општине Петровац 

финансиране по основу Oдлуке о буџету Општине Петровац на Млави за 2017. годину број 

020-427/2016-02 од 23.12.2016. године, а за следеће намене: 

Намена уплаћених 
средстава за финансирање 
социјалне заштите из 
Буџета општине Петровац  

 Уплаћени 
износ 
2017.г. 

Проценат 
Учешћа 
2017.г. 

 1. 2. 3. 
1. Плате     1.814.256 8.59 
2 Приходи за ванредну 

једнократну помоћ по 
закључку председника   
 

8.113.000 38.40 

3. Oстали приходи  
( тренутне 
помоћи,погребни трош., 
материјални трош.) 
 

    6.890.275 32.61 

4. Услуге у заједници 4.312.055 20.40 
 Укупно 21.129.586 100 

 

У Табели III су исказани приходи од Општине Петровац по намени, а они се односе на 

финансирање плата за два запослена-правника, чије се плате финансирају из средстава 

локалне самоуправе, учешћа у финансирању дела материјалних трошкова Центра у Петровцу,  

материјална давања  која финансира локална самоуправа по Одлуци о правима и услугама 

социјалне заштите грађана у општини Петровац на Млави бр. 020-114/2017 од 27.04.2017.г. и 

финансирање услуга социјалне заштите и заједници, а из средстава наменских трансфера 

Општине Петровац на Млави пренетих  од стране Министарства за рад, запошљавање, 

борачка и социјална питања, а по основу уговора бр. 401-00-01137/113/2016-09 и 400-706/17-02 

од 15.03.2017.г., са Општином Петровац на Млави. Из овог извора су у 2017.г.  финансиране 

следеће  услуге: ``помоћ у кући ``, ‘’лични пратилац детета са сметњама у развоју ‘’ и пилот 

пројекат – иновативна услуга  ‘’помоћ у учењу’’, а реализовао их је ЦСР општина Петровац и 

Жагубица. 

     Табела IV            Општина Жагубица 

.           Социјална давања из надлежности локалне самоуправе Општине Жагубица 

финансиране по основу Одлуке о изменама и допунама одлуке о буџету Општине Жагубица за 

2017. годину број I-01-020-680/2017 од 24.04.2017. године, а за следеће намене: 
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Намена уплаћених 
средстава за финансирање 
социјалне заштите из 
Буџета општине Жагубица  

 Уплаћени 
износ 
2017.г. 

Проценат 
Учешћа 
2017.г. 

 1. 2. 3. 
1. Плате        872.616       28.80 
2. Остали приходи 

 ( тренутне 
помоћи,погребни трош., 
материјални трош.) 

    2.157.569       71.20 

 Укупно   3.030.185 100 

 

У Табели III су исказани приходи од Општине Жагубица по намени, а они се односе на 

финансирање плата за два запослена са непуним радним временом , чија се плата финансира 

из средстава локалне самоуправ, учешћа у финансирању дела материјалних трошкова 

Одељења у Жагубици и исплате по Одлуци општине Жагубица  бр. I-01-020-1172/11 од 

26.12.2011.г. 

Табела V               Остали приходи  

Назив уплате у 
2017.г. 

Проценат 
учешћа 

 1. 2. 3. 
1. Приходи од закупа 54.000 9.50 
2. Учешћа сродника и 

партиципација од 
корисника услуге 
,,Помоћ у кући,, 

56.161            9.88 

 3 Пио-погребни 
трошкови 

             65.187          11.47 

4.  Приходи од НСЗ за 
јавне радове 
 

           393.100 69.15 

С В Е Г А 568.448 100 

 

Остали приходи се односе на: приходе од закупа стана у Жагубици, уплате учешћа сродника 

корисника за смештај по решењу за смештај, партиципацију од корисника приликом 

реализовања услуге ,,Помоћ у кући,, , приходе за погребне трошкове за кориснике од ПИО 

фонда и приходе од Националне службе за запошљавање-Пожаревац приликом спровођеља 

јавних радова ,,Улепшајмо Жагубицу,, за Општину Жагубица. 

2.2. Утврђивање текућих трошкова 

Текући трошкови су на основу примене готовинске основе, која се користи приликом 

састављања завршног рачуна корисника буџета РС,  трошкови исплаћени у 2017. години. 

Укупни трошкови износе  53.496.437 рсд.  
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Табела VI                 

 Трошкови из средстава  буџета РС- ресорно Министарство 

Назив 
 

2017.година 2016.година Индекс 
раста 
кол. 2./3. 

Разлика  
кол. 2.- 3. 

1. 2. 3. 4. 5. 

 
1.  

Материјални    
трошкови 

      1.775.142      2.012.796                    88.19               -237.654     

  
2. 

Трошкови 
зарада 

    14.162.477 12.973.485            109.16       1.188.992  

3. Социјална 
давања 
 

12.930.887    13.098.749              98.72        -167.862         

 УКУПНО 28.868.506     28.085.030 102.79 783.476 

 

Упоредном анализом трошкова из средстава буџета РС 2017.г. и 2016.г. године  уочава се раст 

у апсолутним и релативним бројевима утрошених средстава за  трошкове зарада и пад у 

апсолутним и релативним бројевима утрошених средстава за  материјалне трошкове и 

социјална давања, а што је у складу са напред наведеним приходима. 

Табела VII 

Трошкови из  осталих извора финансирања – сви трошкови осим из 

извора ресорног Министарства  

Назив 2017.година 2016.година Индекс 
раста 
кол. 2./3. 

Разлика  
кол. 2.- 3. 

1. 2 3. 4. 5. 
1. Материјалн

и трошк. и 
соц. Дав. 
општине 

       8.965.870       7.864.524   114.00             1.101.346       

2. Трошкови 
зарада 
 

        2.686.872       1.871.414 143.57 815.458 

3. Tрошкови 
за ванр. 
једнократну 
помоћ по 
закључку 
пред. 

8.093.000 8.220.745 98.45 -127.745 

4. Трош.од 
наменских 
средстава 
 

4.312.055 2.431.655 177.33 1.880.400 
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5. Трош. из  
сопствених 
средстава 
 

       570.134        444.503           128.26               125.631 

С В Е Г А      24.627.931     20.832.841 118.22             3.795.090  

 
Анализом трошкова из средстава осталих прихода 2017.г. и 2016.г. године  у табели VII уочава 
се повећање у апсолутним и релативним бројевима утрошених средстава за материјалне 
трошкове, за зараде, за наменске трансфере и за сопствена средства, а смањење у 
апсолутним и релативним бројевима утрошених средстава за ванредну једнократну помоћ по 
закључку председника. 

2.3. Утврђивање резултата пословања 

 

Резултат пословања применом готовинске основе представља разлику између прихода и 

примања и расхода и издатака у току календарске године и корекције резултата за наменски 

опредељену добит из предходне године утрошену за финансирање расхода у 2017. г. или 

коришћења средстава амортизације из ранијих година -  У нашем случају остварен  

финансијски резултат за 2017.г.  je-суфицит. 

Табела VIII                             Резултат 

Укупни приходи и примања         +53.596.726 

Укупни расходи и издаци           -53.496.437  

Разлика 
суфицит 

             +100.289 

 

 

 

 

3.СТРУКТУРА ТРОШКОВА 

 

ТРОШКОВИ 

2016. 2017. Индекс 
раста 

кол. 3. / 2. 
x 100 

1. 2. 3. 4. 

1. Плате   14.956.015 16.849.350 112.66 

2. Превоз        330.636 330.713     100.02 

3. Отпремнина за одлазак у пензију        329.152                    0               - 
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4. Накнаде за УО        127.916          284.810     222.65 

5. Платни промет         98.855           79.196 80.11 

6. Електрична енергија        417.878         533.916   127.768 

7. Комуналне услуге          91.603 92.986 101.510 

8 Услуге комуникација       118.541 250.485   211.307 

9. Остали трошкови         20.400          20.400 100.00 

10. Трош. сл. путовања у земљи       115.272           83.097 72.088 

11. Трош.путовања у оквиру редовног 
рада 

                 0          10.716 - 

12. Компјутерске услуге         81.530          103.340 126.75 

13. Усл. образовања заослених         71.180        362.280     508.96 

14. Усл. информисања        124.015 0  - 

15. Стручне услуге     2.661.463       4.461.453 167.63 

16. Репрезентација 85.434        124.645 145.90 

17. Остале опште услуге   11.024.254 11.551.534     104.78 

18. Геодетске услуге                0 2.631               - 

19. Усл. Образовања 300.000                    0 - 

20. Текуће поправке зграда и објеката 0           30.598 - 

21. Тек. поправке опреме       233.605          228.554 97.84 

22. Административни материјал       204.420          213.584 104.48 

23. Матер. за пољопривреду           2.376 0               - 

24. Матер. за образовање запослених 34.090 0 - 

25. Материјал за саобраћај        301.568 254.523 84.40 

26. Матер. за одржавање хигијене       109.954 36.193 32.92 

27. Матер. за посебне намене         3.940            57.266 1.453.45 

28. Накнада из буџета за инвалидност    1.969.964      1.109.276       56.31 

29. Накнада из буџета за децу и 
породицу 

14.201.245     14.664.184 103.26 
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30. Накнада из буџета у случају смрти       821.101 1.003.054     122.16 

31. Накнаде из буџета за становање и 
живот 

                 0 529.448               - 

32. Остали порези         65.935 29.651      44.97 

33, Обавезне таксе           7.579            43.811 578.06 

УКУПНО 
 

  48.909.475 53.341.694 109.06 

 

 

4. ИНВЕСТИЦИОНА УЛАГАЊА И НАБАВКА ОПРЕМЕ У 2016. ГОДИНИ 

-Извршена је уплата за ЦСР у Петровцу за клуб сто у износу од 3.990,00 динара и 4.405,74 

за штампач. 

. 

  5 . ИНВЕСТИЦИОНА УЛАГАЊА И НАБАВКА ОПРЕМЕ У 2017. ГОДИНИ 

- Извршена је уплата за 4 ПВЦ прозора у износу од 47.400,00 динара за Одељење у 

Жагубици од средстава која се добијају сваког месеца од закупа стана у Жагубици, а који је 

власништво ЦСР-а, 

- Извршена је уплата за следећу администаративну опрему : 

          -Уплата за 2 штампача HP M12A за ЦСР у Петровцу у укупном износу од 23.980,00 

динара, тј. 11.990,00 дин.по једном, а од  средстава добијених од Општине Петровац.      

     -Уплата  за рачунар, монитор, звучнике, тастатуру  за потребе Одељења ЦСР у 

Жагубици у износу од 49.438,00 а од средстава добијених од Општине Жагубица, као и за 

канцеларијску опрему ( канц.фотеља, канц.столица, касета са фиокама…) у укупном износу 

од  од 33.925,00 динара. 

Табела IX  Инвестиције и структура извора финансираја 

 

 

Извор      Назив Укупна 
вредност 
набавке 
ОС у 2016. 

Укупна 
вредност 
набавке 

ОС у 2017. 

 1. 2. 3. 4. 

1. 

 

Општина 
Петровац 

Штампачи 2 
ком. 

      23.980 
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2. 

 

Општина 
Жагубица 

Рачунарска 
опрема 

Канцелар. 
опрема 

 49.438 

 

      33.925 

3. Сопствена 
средства 

Клуб сто 

Штампач 

ПВЦ прозори 
4 ком. 

3.990 

4.406 

 

 

     47.400 

 СВЕГА :          8.396 154.743 

 

 
Укупна улагања у основна средства у 2017. години износе 154.743 рсд. 

 

 

 

6. НОВЧАНА СРЕДСТВА НА ЖИРО – РАЧУНУ, ПОТРАЖИВАЊА И 

ОБАВЕЗЕ 

6.1. 

 Средства на жиро – рачуну 

Табела X 

Рачун Стање 
31.12.2017. 

1. Буџетски-основни 0 

2. Општински          242.887 

3. Подрачун Установе              2.548 

С В Е Г А  245.435 

 

Средства са текућих рачуна намењена су за следеће исплате:  

 

- у износу од 30.000,00 по Одлуци Већа Општине Петровац на Млави;  
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-у износу од 65.000,00 тренутне помоћи Општина Жагубица, 

-у износу од 7.974,06 материјални трошкови Општина Жагубица, 

-у износу од 9.000,00 тренутне помоћи Општина Петровац 

-у износу од 17.773,91 од средстава за погребне трошкове пренета од ПИО фонда 

 -остала средства су пренета из предходних година и није им одређена намена, тако да се 

преносе из године у годину. 

5.2. Потраживања и обавезе 

5.2.1. Потраживања                    

   Потраживања се односе на неисплаћене тренутне помоћи, трошкове сахране, 

школовања, накнаду за председника Управног одбора и плату за децембар месец 2017.г. 

од стране Општине Петровац, као и на потраживања за плату за децембар месец од 

Општине Жагубица и ресорног Министарства. 
 

 

 

Табела XI           

Основ потраж. Салдо 

1. Потраж. од 
купаца  

     3.033.812 

У К У П Н О      3.033.812 

 

5.2.2. Обавезе 

Обавезе се, пре свега, односе на неисплаћене обавезе према добављачима и обавезе за 

плату за 12 месец 2017. године од ресорног Министарства, као и обавезе према корисницима, 

а које обухватају тренутне помоћи, превоз ученика за 12/17, сахране, интернат за 12/17, превоз 

личних пратилаца за 12/17, управни одбор за 12/17, обавезе за плату за 12 месец од Општине 

Петровац и обавезе за плату за 12 месец од Општине Жагубица. 

Табела XII 

Назив Салдо 

1. Добављачи      36.964 
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2. Остале обавезе 
министарство и 
општине 

2.109.703 

С В Е Г А 2.146.667 

 

  7. РЕАЛИЗАЦИЈА ФИНАНСИЈСКОГ  ПЛАНА ЗА 2017.  

- Реализација  плана прихода и примања: 

        Укупни приходи су мањи од планираних за  3.136.482 рсд; 

       - Приходи од  Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања су у односу 
на планиране мањи за 715.480 рсд,  

      - Приходи од Општине Петровац мањи су у односу на планиране за 1.823.535 рсд, за мање 
исплаћена средства  за исплату ванредне једнократне помоћи по закључку председника 
општине Петровац на Млави и извршен повраћај неутрошених  средстава за  услуге у 
заједници по коначном обрачуну трошкова.  

      - Приходи од Општине Жагубица мањи су у односу на планиране за 520.815 рсд, нису 
реализовани сви планирани приходи за материјалне трошкове,тренутне помоћи, сахране  и 
плату радника; 

      - Приходи из сопствених средстава су у односу на планиране мањи за 76.652 рсд.  

- Реализација плана расхода и издатака 

           Укупни расходи су мањи од планираних за  3.236.771 рсд, а у складу са смањеним 
приходима; 

         - Расходи од  Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања су мањи за 
715.480 рсд, 

        - Расходи од Општине Петровац мањи су за 1.852.535 рсд, 

       -  Расходи оди од Општине Жагубица мањи су за 593.789 рсд, 

       -  Расходи из сопствених средстава су мањи за 74.967 рсд 

 

      8. ЗАКЉУЧНО РАЗМАТРАЊЕ 

Осим финансијског резултата за анализу пословања битна је анализа ликвидности 

Установе. Упоређивањем потраживања и новчаних средстава са обавезама, са друге стране, 

стиче се увид у стање текуће ликвидности. Према подацима из завршног рачуна за 2017.г. то 

изгледа овако: 
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Табела  XIII   Актива – део обртних средстава 

Назив  Износ 

1. Текући рачуни                 245.435 

2. Краткорочна потраживања             3.033.812 

У К У П Н О               3.279.247 

 

 

 Табела XIV       Пасива - обавезе 

Назив Износ 

1. Добављачи 36.964 

2. Остале обавезе            2.109.703 

У К У П Н О            2.146.667 
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